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Dr Ir J. van Veen., Rapport betreffende Oosterachelde Keeten,
Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreek
ala onderdeel van het selsel tussenwateren.
1952. 6 blz. 3 bijl. 0,2 cm.

Dit rapport werd geschreven naar aanleiding van een plan, dat
de directie Zeeland had uitgesproken nl. cm de bovengenoemde wateren
tot zich te nemen. Is het wel de tijd om nu de Oostersehelde te
annexeren, zo wcrdt er gevraagd in dit rapport. Om deze vraag te
beantwoorden worden verschillende argumenten, in 3 facetten verdeeld,
tegen elkaRr afgewogen:
a_ Scheepvaartargumenten.
b.· Studie "
c. Administratieve ".

a. Bij de splitsing van de Boven- en Benedpnrivieren in 1933 heeft
men er terdege rekening mee gehouden dst de Tlisaenwateren een een
hetd wormen. Deze eenheid moet worden gehandhaafd. De Bakendienst
op de tussenwsteren .Ra v66r 1933 zeer onbevredigend. Na de splitsing
daarentecren niet. Ook de ~andpolttiek eist pen ~~nhoofdig beleid.
b. De wateren benoorden Beveland zijn een geografische en
hydrografische eenheid en kan niet gesplitst worden. Hier foort
één studiedienst over te studeren. Ook de berekeningen van de
zand verplaatsing dienen door één directie te geschieden.
c. lIier t:'aat het territvriaIHeitsbelll:.se niet altijd op, ell
v1lr r.ip t conseG.uen t W'ord~'"' doorGovcerd ..

Alles wat door de Studiedienst aan Fl.wde di t gebied gedurende
2) j:l..r verzameld is, zal gespli ts t mOe ter. w"r,hr.; di t brengt grote
~oeilijkheden met zich lliee wnt de aàmir.istr~tie betreft.

Zo worden van al de drie facetten vóór- en nadelen genoemd.
Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat de tecen~oordige grenzen geen
nEo.deler. bieden.




